
 

AXUDAS Á FORMACIÓN PARA COLEXIADOS E COLEXIADAS EN SITUACIÓN DE 

DESEMPREGO 

 

1. Créanse dous tipos de axudas para os colexiados e colexiadas do Colexio Oficial de 

Psicoloxía de Galicia (COPG) en situación de desemprego nas actividades formativas que 

organice o COPG:  

a. Bolsa gratuíta: Axuda cun desconto do 100% no prezo da actividade 

formativa. 

b. Bolsa 50%: Axuda cun desconto do 50% no prezo da actividade formativa. 

O prezo establecido é en relación a un colexiado ordinario, non se realizará 

o desconto sobre as tarifas para os socios e socias da Sección, se existise 

desconto.   

 

2. En cada actividade formativa ofertaranse un total de oito prazas para colexiados e 

colexiadas en situación de desemprego, das cales catro serán Bolsas gratuítas e outras 

catro serán Bolsas do 50%. 

 

Cando nunha actividade formativa queden prazas libres unha vez pechado o período de 

inscrición, poderase incrementar o número de prazas para colexiados desempregados e 

desempregadas baixo a modalidade de Bolsa 50%. 

 

3. O acceso á bolsa gratuíta establécese tendo en conta a suma dos seguintes parámetros: 

1º Tempo de colexiación en días. 

2º Tempo que se leva inscrito como demandante de emprego en días ata o día 

anterior á celebración do curso. 

 

Quen ostente a condición de bolseiro/a por ter sido beneficiario ou beneficiaria dalgunha 

bolsa gratuíta, restará 50 puntos por bolsa acadada nos seguintes cursos. 

 

Non se poderán conseguir máis de dúas bolsas gratuítas por ano natural. 

 

4. Os requisitos para acceder ás bolsas son os que seguen: 

 Estar ao corrente de pago das cotas colexiais. 

 Figurar como demandante de emprego achegando, no momento da inscrición á 

actividade formativa, un xustificante desta situación expedida polo Servizo Público de 

Emprego (Informe de situación administrativa actual ou informe de demandante de 

emprego e a tarxeta de demandante de emprego). 

 Inscribirse correctamente na actividade formativa remitindo o boletín de inscrición, o 

xustificante mencionado no punto anterior e aboando o prezo correspondente á Bolsa 

50%. 

 

5. O procedemento de asignación das bolsas realizarase nos seguintes pasos: 

1º O día seguinte á data límite do prazo de inscrición, procederase a baremar as 

oito primeiras inscricións con prezo reducido do 50%  por orde de chegada (nº de 

rexistro no COPG) segundo os parámetros establecidos no punto 3. 

Só se terán en conta para o baremo aquelas inscrición que estean completas (é 

dicir, non pode faltar ningún documento). 



 

2º Dende o departamento de formación procederase a adxudicar as catro bolsas 

gratuítas ás catro inscricións que máis puntuación teñan (independentemente da 

orde de chegada ao COPG). Cubríndose así catro das oito prazas para colexiados 

e colexiadas desempregadas.  

3º As catro seguintes prazas para desempregados serán adxudicadas aos catro 

seguintes. 

4º Seguindo o establecido no punto 2, se quedasen prazas libres unha vez pechado o 

período de inscrición, procedérase a incrementar o número de bolsas do 50% ata 

completar o número total de prazas, incorporándose ao listado de admitidos e 

non admitidos por orde de chegada, sen darlle prioridade ante outras inscricións, 

agás a das persoas non colexiadas. 

Neste caso, as persoas que non tiveran praza, devolveríanselle os cartos aboados 

en concepto de inscrición. 

5º Dende a administración do Colexio procedérase á devolución do importe abonado 

polos beneficiarios das Bolsas gratuítas tras a celebración da actividade 

formativa; non devolvéndose, se despois da adxudicación non se produce a 

asistencia ao curso calquera que fose a causa.  

 

6. Calquera desistencia ou baixa no curso e/ou renuncia ás bolsas deberase realizar antes do 

último día de inscrición, e así obter a devolución da cota aboada. Polo tanto, non se 

devolverán, en ningún caso, as cotas aboadas polos adxudicatarios do desconto do 50%, unha 

vez pechado o período de inscrición; agás que se quedaran sen praza no curso. 

 

7. Unha vez adxudicadas as bolsas gratuítas, os adxudicatarios poderán darse de baixa no curso 
cunha antelación de cinco días á celebración do curso, sempre e cando o comuniquen por 
escrito, e o xustifiquen adecuadamente. A súa praza será cuberta pola seguinte bolsa do 
50% do baremo.  

 
8. Pechado o período de inscrición, tampouco se devolverán en ningún caso as cotas aboadas 

polos catro adxudicatarios do desconto do 50%. 
 


